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1.

Introducció.

AFNE (Units a Etiòpia) és l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia, fundada a
Barcelona l'any 2003 per part d’un grup de famílies adoptants en aquest país africà.
AFNE divideix la seva activitat entre Catalunya i Etiòpia i la seva meta és donar suport a les
famílies adoptants en tots els aspectes relacionats amb la postadopció mantenir els vincles
culturals dels nens i nenes adoptats amb el seu país d'origen i cooperar directament amb
projectes relacionats amb la infància a Etiòpia.
Al llarg de 2017, la Junta d'AFNE ha donat continuïtat a la línia de treball dels anys anteriors,
fomentant activitats que permetin aconseguir els recursos econòmics suficients per poder
mantenir els projectes de cooperació amb Etiòpia i donant suport a les famílies durant el
procés post adoptiu amb assessorament, organització de trobades i talleres, difusió de la
cultura etíop, etc.
La seu social d'AFNE es troba a Av. Diagonal 365 1r 2a de Barcelona i compartida amb altres
associacions sense ànim de lucre. La associació té contractada una persona, com a
professional polivalent assumeix tasques d’administració de l’associació, atenció personal als
socis i dona suport global en les activitats organitzades per l’associació.
La Junta, formada per socis voluntaris, es reuneix un cop al mes, manté activa l’associació i
vetlla per l'assoliment dels seus objectius.
Actualment AFNE té 304 socis i sòcies.

2. Objectius.
2.1.

Objectius generals.

Els objectius generals d'AFNE s’agrupen al voltant dels seus dos grans àmbits:
- L’acció solidària. AFNE col·labora en projectes de cooperació a Etiòpia orientats a la
infància per tal de millorar-ne les condicions de vida. Actualment, la cooperació es centra en
el projecte d’un centre maternoinfantil a Muketuri, Etiòpia.
- El del món de l’adopció. AFNE té per finalitat donar suport a les famílies adoptants en tots
els aspectes relacionats amb la postadopció.
- Ambdues línies de treball constitueixen l’eix central de les activitats de l’associació.
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2.2. Objectius específics.
Mantenir el projecte de cooperació internacional per al desenvolupament a Etiòpia (projecte
de Muketuri), destinat al desenvolupament integral de la infància etíop, així com fomentar la
seva integració social i el seu desenvolupament futur.
Donar suport i assessorament als soci/es, per fomentar el desenvolupament personal i social
de tots aquells nens i nenes nascuts a Etiòpia, que resideixen a l'estat espanyol.
Organitzar debats, xerrades i jornades per oferir suport a les famílies i centrades en
qualsevol tema centrat en el mon de la postadopció.
Oferir atenció personalitzada a les famílies associades.
Col·laborar activament i de manera mútua amb el grup de joves SomHabesha.
Mantenir el vincle dels nens i nenes adoptats al nostre país amb el país d’origen.
Continuar promovent una imatge positiva d'Etiòpia, amb la col·laboració d'altres associacions
i/o ONG.
Mantenir les activitats iniciades els anys anteriors: classes d’amhàric, colònies d’estiu,
trobades familiars.
Donar suport postadoptiu a les famílies que volen fer el viatge de retorn.
Mantenir el conveni amb una advocada especialista en mediació, assessorament i coaching en
el mon de l'adopció.
Continuar treballant el tema dels seguiments postadoptius, gràcies al diàleg entre l´ICAA i la
comissió de seguiments d'AFNE.
Fomentar activitats que potenciïn els valors d'esforç i superació a través de l'esport.
Donar visibilitat a l’associació a través de les xarxes socials.

3. Activitats realitzades el 2017.
Activitats àmbit famílies.

3.1.

3.1.1. Tallers de pares i mares.
El 2017 s'ha iniciat una nova activitat dins la branca de l’atenció a les famílies: els tallers de
pares i mares. Aquests són un espai per parlar i tractar temes relacionats amb la postadopció
i l’acolliment, davant els dubtes que sovint tenen les famílies i les dificultats per gestionar
algunes situacions quotidianes.
Als tallers es tracten temes com la regulació emocional, l’escola o l’adolescència i s'ofereixen
eines i recursos per a l’orientació familiar.
Les sessions s'han fet a la seu d’AFNE i han estan guiades per la psicòloga Nerea Larumbe,
especialitzada en traumateràpia infantil sistèmica. Es van realitzar un total de 6 tallers,
repartits en 3 mòduls de 2h de durada cadascun:
-

Gestió de les emocions, el 16 de febrer i el 17 de març.
Adopció i escola, el 27 d'abril i el 18 de maig.
Adopció i adolescència, el 21 i el 28 de setembre.
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En total van assistir-hi 30 famílies. Van ser tot un èxit, pares i mares van ser altament
participatius. Parlar i compartir experiències va ser molt enriquidor.
Des d’AFNE s'ha fet una valoració global molt positiva de la activitat, tant pel que fa a
l'aprenentatge i l'acompanyament que suposen aquestes sessions, com pel que fa al vincle que
s'estableix entre les famílies; per això, s'ha programat un altre cicle per al primer semestre
de 2018.
3.1.2. Espais AFNE.
Els Espais AFNE són espais d’orientació per a compartir, conèixer i reflexionar sobre qüestions
relacionades amb l'adopció i la postadopció d’interès per als socis i les seves famílies.
Al llarg del 2017 s'han dut a terme dues xerrades col·loqui, ambdues a la Casa Elizalde:
-

-

10 de febrer. “En parlem? Com resoldre els conflictes familiars d’una manera
diferent”, a càrrec de la Sra. Montserrat Tur, advocada, mediadora familiar i coach. La
sessió ens va apropar a la mediació com a eina alternativa a la resolució de conflictes.
17 de novembre. L'acompanyament en la recerca d'orígens en adopció: de la
comunicació a la mediació impartida per Cesarina Ontiveros (treballadora social i
mediadora familiar) i Montse Rius (psicòloga i terapeuta familiar) de l’Equip d’Adopcions
de la Fundació Eulàlia Torras de Beà/Koments.

Disponible via streaming per als socis que no van poder participar-hi presencialment.
Enllaç vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2nGNK9BoIyM&feature=youtu.be
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3.1.3. Seguiments postadoptius.
El 2017 la comissió de la Junta que s’ocupa d’aquest tema va tenir dues reunions amb l'ICAA.
Les reunions es van centrar en la situació dels expedients amb assignació i el tancament de
les adopcions. Es van resoldre els casos de 19 famílies catalanes, però van quedar 29 famílies
sense assignació.
També es va comentar que l'ICAA havia de tenir una reunió amb les comunitats autònomes i
amb el Govern espanyol sobre el tancament.
Finalment, es va apuntar la possibilitat de fer un estudi sobre els processos postadoptius
seriós, universitari, fixant bé una objectius clars.

3.1.4. Classes amhàric.
Tot i que al curs 2016-2017 no es van poder oferir classes perquè no vam arribar al mínim
d’alumnes, el curs 2017-2018 s'han pogut reprendre a partir d’octubre. Van començar el curs
5 alumnes amb una professora (Tsion). L’associació és coneixedora del interès que desperta
en moltes famílies aquesta activitat i la intenció és continuar oferint-la atesa la valoració
molt favorable de cada curs.
3.1.5. Colònies
Les colònies van comptar amb 8 nens i nenes, que van
conviure del 25 de juny al 1 de juliol a la casa Mas Can
Vandrell, de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva.
Els nens van poder compartir experiències i participar
en diferents activitats (jocs, tirolines, cars, disco,
excursió, piscina). L’últim dia, les famílies es van
retrobar a la casa per passar el dia juntes, compartir una
estona de piscina, dinar i després participar en dos tallers, amb el suport joves del grup de
joves adoptats a Etiòpia SomHabesha: construcció de pilotes de la manera com les fan a
Etiòpia (amb paper de diari i mitjons) i pintures corporals que fan algunes tribus del Sud
d’Etiòpia, relacionades amb els diferents estats d’ànim. Com sempre, les colònies van ser
una experiència molt enriquidora. De cara a les properes edicions, s'ha plantejat de difondreles perquè hi participin nens i nenes d’altres associacions i aconseguir així un grup més
nombrós de participants.

MEMÒRIA ACTIVITATS AFNE 2017

6

3.1.6.Trobada de famílies
La trobada anual de famílies va tenir lloc el diumenge 29 d’octubre a la casa Somsomnis de
Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), amb la participació
de 29 adults i 19 nens i nenes. La jornada es va desenvolupar
de manera lúdica i profitosa: els pares i les mares van poder
parlar, compartir i intercanviar inquietuds i experiències; els
nens i les nenes es van retrobar o conèixer per primera vegada
i van passar un molt bon dia ple de jocs i complicitats. A més,
els membres de la junta d’AFNE van poder explicar els
projectes i les activitats que s’estan portant a terme
promogudes per l’associació.

3.1.7. Assessoria jurídica.
El conveni de col·laboració entre AFNE i el despatx de l’advocada i mediadora familiar
Montserrat Tur i Racero ha continuat vigent al llarg del 2017. La mediadora també va
participar en un dels ESPAIS AFNE de l’any.
3.1.8 Assessoria personalitzada a les famílies.
Els membres de la Junta han continuat oferint, de manera voluntària, atenció i orientació a
consultes diverses relacionades amb l’adopció i postadopció.
4.

Àmbit cooperació.

4.1.

Projecte de col·laboració amb el centre maternoinfantil de Muketuri.

Des de l’any 2011, AFNE col·labora a finançar el manteniment i les activitats del Centre
Maternoinfantil de Muketuri. El centre està gestionat per la Missionary Community of Saint
Paul the Apostle (MCSPA) i el curs 2016-17 va acollir 378 nens i nenes d'entre 4 i 6 anys.
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4.2.

Noces solidàries.

La difusió i divulgació pels socis i sòcies d'AFNE porta de vegades a la col·laboració d'altres
persones que no han estat mai vinculades a la nostra Associació.
Aquest ha estat el cas d’un jove perruquer que va decidir destinar el detall de les seves noces
a una causa solidària: llavors, medicaments, material escolar i sanitari
per als nens i nenes del Centre Maternoinfantil de Muketuri.
El dia del seu casament, la Blanca i l’Albert varen donar a conèixer a
tots els seus familiars i amics la seva iniciativa, varen passar un vídeo
del centre i varen convidar els assistents a sumar-se a la iniciativa
d’ajudar l’escola de Muketuri.
El resultat final va ser el lliurament d'un donatiu de 400 euros, que es va
destinar al programa de desnodrits, amb la compra de "faffa", aliment
nutritiu que millora l'estat de desnutrició en què es troben alguns nens i
nenes etíops.
Com a record d'aquest dia tan assenyalat per a ells, varen entregar a
tots els seus convidats al casament un detall gràfic dissenyat per Bèreket Marfull, membre de
SomHabesha.
4.3.

Programa de nutrició.

Durant l'any 2017, AFNE va col·laborar en el programa de desnodrits del Centre
Maternoinfantil de Muketuri, on es varen atendre 134 nens i nenes amb malnutrició.
Amb l'aportació del donatiu de les noces solidàries i puntualment amb la donació que
anualment fan uns col·laboradors belgues, es varen destinar 1.400 euros a la compra de
"faffa", aliment a base de farina proteica que s’utilitza a Etiòpia des de l'any 1962 per
combatre la malnutrició dels infants etíops.
Aquestes col·laboracions donen més visibilitat de com es pot ajudar a resoldre problemes
molt concrets i són les que cada vegada més demanden els cooperadors i voluntaris, doncs
agermanen directament les seves ajudes amb els seus destinataris finals.
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4.4.

Premi i Escoles IBE.

L’any 2016, AFNE va presentar el projecte A punt per córrer i créixer com a persona a la
Segona edició dels premis Córrer per compromís i va ser premiat. Atès que l’import del
premi es va rebre a principi de l’any 2017, no es podia començar el projecte en les dates
previstes i se’n va retardar l’inici en espera de començar la nova roda de xerrades amb les
escoles de l’IBE i l’organització de l’activitat esportiva final factible per a portar a terme el
projecte. Aquest esdeveniment esportiu final serà dins l’any 2018. Un nombre d’escoles de
Barcelona, amb les quals l’associació té contacte a través de l’activitat “Esports de
pel·lícula” voluntàriament s’agermanaran esportivament amb el centre escolar de Muketuri a
Etiòpia.

L’any 2017, tal i com es preveu en el projecte
guanyador, s’ha destinat part de l’import
econòmic
del
premi
als
equipaments
lúdicoesportius del centre de Muketuri, que
participa en el projecte. Es preveia una
inversió inicial d’instal·lació i marcatge del
circuit a més dels materials i instal·lacions
necessaris amb un cost aproximat de 2.500
euros.

Paral·lelament, es va continuar col·laborant amb l’IBE en el programa “Esports de pel·lícula”,
adreçat a alumnes de cicle superior de Primària i Secundària. Els centres apuntats van veure
el documental Town of Runners (o una versió reduïda que AFNE va fer per escurçar-ne la
durada) i el van treballar segons una proposta didàctica. Als fòrums posteriors a les
projeccions hi van assistir membres de la Junta que explicaven el projecte de cooperació i
feien difusió de l’associació i dels valors de l’esport. L’IBE compra un nombre de DVD pel fet
que AFNE participi en l’activitat que després poden adquirir les escoles.
Està previst repetir la participació per al 2018.
El curs 2016-17 van participar-hi les escoles següents: Sant Andreu, Flos i Calcat, Baldiri i
Reixac, El Carmel, Orlandai, La Salle Gràcia, Cami II i Cintra.

4.5.

Crowdfunding i altres donacions

Crowfunding. Amb l’ajut d’uns socis voluntaris, el 2017 AFNE ha posat
en marxa la campanya “378 somriures”, a la plataforma
www.migranodearena.org, amb la finalitat de recaptar diners per
millorar l´alimentació dels 378 nens i nenes del centre matern infantil
de Muketuri, especialment els associats a la producció de llet i
l’alimentació i cura de les vaques.
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La campanya encara està oberta i es pot fer donatiu a :
https://www.migranodearena.org/reto/15142/378-sonrisas
Donatiu Caixabank. Hem rebut una donació de Caixabank de 1.200€.
Donatiu escola Delta. L’escola Delta va organitzar una cursa, una xerrada sobre AFNE i sobre
cooperació i una paradeta solidària. Van fer un donatiu a l’associació de 229€.
Donatiu Outlet. Aquest 2017 també hem rebut un donatiu de 600€ de l'outlet Kvar, que
col·labora amb AFNE els últims anys.

4.6.

Cursa solidària AFNE.

El diumenge 4 de juny, uns 300 corredors de totes les edats es van reunir a la Plaça
Mireia per participar a la 5 cursa solidària AFNE sota el lema “Corre per Etiòpia”.
Aquesta 5a edició de la cursa ha comptat amb dues novetats importants: una modalitat
d’11.320 metres (2 voltes al circuit) i curses infantils participatives per a nens nascuts entre
el 2004 i el 2016.
Josep Solagran, amb un temps de 00:22:52, i Olga Casulleras , amb 00:28:10, han estat el
vencedors de la cursa curta de 5.660 metres (una volta al circuit).

I l’atleta d’origen etíop Salomon Guinovart (00:45:47) i Esther Vidal (00:55:38) han estat els
vencedors de la distància de 11.320m, després de fer dues voltes al circuit del Parc de
Collserola amb sortida i arribada a la plaça Mireia d’Esplugues de Llobregat.
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En aquesta cinquena edició, AFNE va lliurar a l'Associació VOLUNTARIS 2000, una placa
commemorativa en agraïment per la seva col·laboració en les cinc curses solidàries d'AFNE i
en reconeixement en el XXV aniversari, com a voluntaris dels Jocs Olímpics i Paralímpics
Barcelona 1992.
Com en cada edició, la cursa d'AFNE té un vessant solidari que l'any 2017 es va centrar a
recaptar fons per a l’educació integral dels nens i nenes del centre maternoinfantil de
Muketuri, a Etiòpia.
4.7.

Loteria/ Grossa.

Aquest 2017 hem tornat a fer participacions de la Grossa i la Loteria Nacional, tot i que la
venda de la loteria nacional ha estat menor que anys anteriors.
S’han venut 102 dècims de loteria nacional (850 participacions) i 560 bitllets de la Grossa
(700 participacions).
El marge obtingut, gràcies als donatius incorporats en cadascuna de les loteries, s´ha destinat
al centre de Muketuri.
5.

Colaboració amb SomHabesha.

SomHabesha és un grup format per joves etíops adoptats al nostre país que té com a objectiu
que els nens no perdin la vinculació amb el seu lloc d´origen.
Des de de fa 2 anys, AFNE i SomHabesha col·laboren sovint en diferents projectes i activitats
promogudes des de l´associació (trobades, colònies, etc) i des del col·lectiu de joves. Un dels
seus membres és vocal de la Junta.
6.

Comunicació.

Web: durant el darrer any, s’ha renovat la web d’AFNE i s’han reorganitzat i actualitzat els
continguts. Encara s’han de millorar alguns continguts que venen de la versió antiga.
A la web s’hi pot trobar informació d'AFNE i les activitats que s’organitzen, d’Etiòpia i de tot
allò relacionat amb els processos d’adopció.
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www.afne.org

Xarxes socials: hem augmentat el nombre de seguidors però, sobretot, hem treballat perquè
estiguin actualitzades i amb publicacions pràcticament diàries ja sigui de notícies sobre
Etiòpia o del món de l’adopció i la postadopció, com de notícies i informacions d’AFNE i les
nostres activitats.
*AFNE té perfils actius en 4 xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube).
Correu electrònic: és el canal principal de comunicació amb els socis i totes aquelles
persones o entitats interessades en la nostra tasca. Periòdicament s’envien butlletins i mails
amb informacions concretes de les activitats.
Aquesta tasca tan important de comunicació està externalitzada en una professional d’aquest
àmbit.
7.

Premsa

●

5a Cursa AFNE. 3/24. 5 de juny de 2017
http://afne.org/wp‐content/uploads/2017/09/5aCursa‐AFNE_2017.mp4
Entrevista a BTV Esports. BTV Radio. 30 de maig de 2017
http://btv.level3.http.vod.cdn.overon.es/8/5/85ca90415a044bd58c6/85ca90415a044bd58c6_e
db2b18d7240f9d594d00192.mp4
Solidaritat Escolar. Diari de Terrassa. 4 de maig de 2017
http://afne.org/wp‐content/uploads/2017/09/Cursa‐Escola‐Delta_Diari‐Terrassa_4‐maig‐2017‐
.jpeg
El Vallès Educa – Cursa Solidària Escola Delta. Canal Terrassa. 4 de maig de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=YArxvQVz7UA
“He entès per què soc com soc”. El Periódico. 16 d’abril de 2017
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20170415/haile‐fabrega‐adoptat‐a‐etiopia‐i‐el‐seu‐
retorn‐als‐origens‐5973762

●

●

●
●
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